
Nej tack!
Detta ska inte läggas i den bruna påsen:
• Tobak, fimpar, snus och tuggummi
• Blöjor, tvättservetter och övriga        

hygienartiklar såsom intimskydd
• Blommor, växter och trädgårdsavfall
• Dammsugarpåsar
• Kattsand och spillning från husdjur
• Glas och metall
• Mjuk och hård plast

 

Ja tack!
Detta kan läggas i den bruna påsen:
• Skal från frukt, grönsaker, ägg och 

skaldjur
• Mindre ben och rester från kött, fisk 

och fågel
• Pasta, ris och potatis
• Gryn och mjöl
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump, kaffefilter och te
• Ost och pålägg

Förpackningar i plast, papper, glas och metall 
lämnas på närmaste återvinningsstation. 
Grovavfall lämnas på en bemannad 
återvinningscentral.
Läs mer på www.vivab.info/sorteringsguide

Checklista:
☑ Låt blöta matrester rinna av innan de slängs 
☑ Torrskala gärna frukt och grönt direkt i påsen
☑ Låt påsen stå i påshållaren
☑ Fyll påsen max till den streckade linjen 
☑ Tryck inte ihop matavfallet i påsen 
☑ Byt påse ofta
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Varför ska jag inte använda en 
plastpåse till matavfallet? 
Använd aldrig plastpåse runt påsen som 
VIVAB tillhandahåller. Om plast kommer 
in i biogasprocessen måste stora mängder 
matavfall kasseras. Bruna sopkärl som 
innehåller plast töms inte utan får ett 
felmeddelande.

Papperspåsen fungerar utmärkt i biogas-
processen. Genom att använda den kan allt 
matavfall användas till biogas och biogödsel. 

Kan kaffesump och tepåsar läggas i 
matavfallet?
Ja, det går bra. Utvärderingar visar att den 
biogas som kan utvinnas av kaffesumpen 
väger upp eventuellt slitage på biogasanlägg-
ningen. Kaffesump med filter, som tidigare 
har sorterats som brännbart hushållsavfall, 
kan nu läggas i den bruna påsen. Även teblad 
och tepåsar i papper kan läggas i påsen, men 
metall eller plast från tepåsen ska sorteras 
bort.

Hur får jag fler påsar?
Bor du i villa? Du kan beställa fler påsar på 

www.vivab.info/minasidor. Du 
behöver ha ditt kundnummer och 
personnummer tillhands. Det 
går också bra att klämma fast en 
påse i locket på ditt bruna kärl 
inför tömning, då får du fler påsar 
vid nästa tömningstillfälle.

Bor du i lägenhet? Kontakta din 
bostadsrättsförening eller hyres-
värd som tillhandahåller påsar.

Genom att göra biogas av matavfallet bidrar vi 
till mindre miljöpåverkan och därmed en bätt-
re miljö. Biogasen ersätter fossila bränslen och 
används som drivmedel till sopbilar, bussar och 
andra fordon.

Av matavfallet utvinns även biogödsel som 
används som ett naturligt gödningsmedel på 
våra åkermarker. På så sätt sluter vi kretsloppet.

☑ Vik ut den bruna papperspåsen och sätt den i hållaren. Det är viktigt att använda 
hållaren eftersom den gör att luft kan cirkulera runt påsen så att den håller sig torr. 

☑ Vik ned kanterna runt papperspåsen, det gör det lättare att återförsluta påsen väl.

☑ Skala gärna frukt och grönt direkt i påsen så slipper du det blöta.

☑ Låt blöta matrester rinna av i vasken. Använd med fördel en slaskskrapa!

☑ Är ditt matavfall mycket blött kan du lägga lite hushållspapper i botten.

☑ Fyll påsen max till den streckade linjen.

☑ Undvik att trycka ihop matavfallet. 

☑ Återförslut påsen ordentligt genom att rulla ihop kanterna.

☑ Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag.

☑ Lägg påsen i ditt bruna sopkärl som är avsett för matavfall.

Så använder du påsen

Tack 
för att du 

sorterar ut ditt 
matavfall!


